Opas 50 Viides kutsu: ”Ottakaa Pyhä Henki”
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Sunnuntai-iltana, ylösnousemuksen päivänä, Jeesus tapasi opetuslapsiaan. He eivät olleet
juhlimassa hänen ylösnousemustaan: he eivät uskoneet hänen nousseen ja olivat peloissaan.
(Joh. 20:19.) Hän ilmestyi sanoen ”Rauha teille!” Toistaen tämän rohkaisunsa Jeesus lisäsi:
”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” – ja puhaltaen heitä kohti hän kehotti: ”Ottakaa Pyhä Henki.” (Joh. 20:21–22.) Tämä oli hänen opetuslapseuttamisensa viides
kutsu.
Tehtyään kaiken tarpeellisen opetuslasten ja Jumalan välisen sovinnon eteen Jeesus nousi haudasta valtuuttaakseen opetuslapsensa tekemään sitä, mitä hän oli tehnyt. Voideltuna ja
Pyhän Hengen täyttämänä hän oli viljellyt valtakuntansa opetuslapseuttavaa kansanliikettä. Nyt
hänen opetuslastensa tulee voideltuina ja Pyhän Hengen täyttäminä tehdä samoin: tehdä opetuslapsia Jumalan valtakuntaan. Tässä viimeisessä oppaassa tarkastelemme ensin Jeesuksen
käyttämiä puitteita, minkä jälkeen tarkastelemme tätä kutsua.
Käy läpi Jeesuksen kansanliikkeen rakentamisen keskeiset periaatteet (s. 178) –
Jeesuksen elämän valmisteluvaiheesta, jossa hän valmistautui moninkertaistavaan elämään –
•
•
•
Perustukset-vaiheesta, missä Jeesus havainnollisti moninkertaistamista –
•
•
•
Osallistumisen vaiheesta, jossa varustettiin laajenevaan palvelutyöhön –
•
•
•
Jeesuksen johtajien moninkertaistamisvaiheesta, jossa tietoisesti keskityttiin –
•
•
•
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Oppaissa 42–49 (viides vaihe) olemme seuranneet Jeesuksen viimeistä matkaa, hän saapumisestaan Jerusalemiin hänen ylösnousemukseensa ja opetuslapsilleen antamaansa lähetyskäskyyn. Hänen opetustensa keskipiste näiden viimeisten päivien aikana ilmentää niitä asioita,
jotka hänelle olivat hänen opetuksessaan kaikkein keskeisimpiä. Miten sinä olet kokenut sen?
Millainen vaikutus Jeesuksen viimeisillä prioriteeteilla, hänen opetuksillaan ja uhrauksillaan on
ollut sinuun?
•

Hedelmällisyys (s. 182)

•

Rakkaus (s. 186)

•

Uskollisuus (s. 190)

•

Hyljeksityt (s. 194)

•

Mullistava nöyryys (s. 198)

•

Pyhän Hengen läsnäolon periminen (s. 202)

•

Uhrautuminen toisten puolesta (s. 206)

•

Hyvien uutisten palava todistaja (s. 210)

Onko jollain tietyllä periaatteella ollut sinuun muita suurempi vaikutus tämän Jeesuksen kansanliikkeen rakentamisen viimeisen vaiheen aikana? Jos vastasit myöntävästi, miksi uskot näin
olevan?
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Viides kutsu: ”Ottakaa Pyhä Henki”
Jeesus oli lähdössä. Aika oli koittanut. Hän oli jättämässä kansanliikkeensä seuraajiensa käsiin:
niin kuin Isä oli lähettänyt hänet, hän oli lähettämässä heitä! Hänen taivaaseenastumisensa, jota
seurasi helluntai, nosti esiin kaksi olennaista kansanliikkeen periaatetta.
1.

Taivaaseenastuminen – irtipäästäminen!

Mitä riskejä liittyi siihen, että hän luotti opetuslapsiin (meidän kaltaisiimme) valtakuntansa
kehittämisessä?

Kuinka hyvin Jeesus oli valmistautunut poistumiseensa liikkeestään?

Miksi tämänkaltaiset siirtymät ovat useimmille kansanliikkeiden johtajille niin vaikeita tehdä?

2.

Helluntai – lahja! (Matt. 28:18–20; Mark. 16:19–20; Luuk. 24:49–53; Ap. t. 1:4–8)
Miten Jeesus järjesti jatkuvuuden kansanliikkeen rakentamisen uudelle ajanjaksolle?

Millä tavoin Pyhä Henki toistaa Jeesuksen tehtävän opetuslapsissa?

Mitä tämä kertoo valtakunnan rakentamisen keinoista tänä päivänä?

Jeesuksen viides kutsu on: ”Ottakaa Pyhä Henki”. Opetuslapset olisivat hänen missionsa toistamisessa hänen ruumiinsa. Hän vei uhrautumisensa äärimmilleen; sitten, ylösnousemuksensa
jälkeen, hän kutsui opetuslapsensa tulemaan saman Hengen kasteelle, joka hänet oli kastanut
– samaa työtä varten.
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Pyhän Hengen voitelu muutokseen ja jatkuvuuteen
Jumalan valtakunta ei ole pörssiyhtiö eikä poliittinen puolue. Se on Jumalan elämäntapa, Pyhän Hengen kansanliike. Henki on muovannut sen perustalle, jossa Jumala näyttäytyi meille
Jeesuksessa. Se näkyy opetuslapsia moninkertaistaneissa opetuslapsissa; Jeesukseen sitoutuneissa opetuslapsissa, ylistyksessä, Jumalan sanassa, rukouksessa, yhteenkuuluvuudessa
ja palveluksessa.
Miten varhaiset uskovat kokivat Pyhän Hengen läsnäolon – ja mitä tämä läsnäolo merkitsi Jeesukseen liittyen? Ap. t. 2:1–47

Sinun suunnitelmasi
Olemme tulleet Jeesuksen seuraajana -oppaidemme kautta tekemämme matkan päätökseen.
Aivan kuten Luukkaan evankeliumin tapauksessa, tämä on vain ensimmäinen osa jatkuvaa tarinaa. Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot ovat kaksiosainen sarja. Evankeliumissaan Luukas kertoo meille Jeesuksen elämästä ja kansanliikkeen rakentamisesta silloin, kun hän oli
fyysisesti läsnä; Apostolien teoissa hän puolestaan kertoo tuon liikkeen jatkosta ruumiinsa –
seurakuntansa, Pyhän Hengen voitelemien uskovien – jalostamana.
Millä tavoin elämäsi on muuttunut tällä matkalla Jeesuksen seuraajana?

Mitä voit kertoa niille, joita rohkaiset tiellä Jeesuksen opetuslapseksi?

Kansanliikkeen laajeneminen – Apostolien teot ja siitä eteenpäin
Apostolien teoista löydämme hyvin selvän lähetystyöhön liittyvän strategian: muodostettiin yhteisöjä, jotka edustivat näkyvästi Jeesuksen viestiä ja menetelmiä. Näitä kokoontumisia kutsuttiin Kristuksen ruumiiksi. Innokkaille: lukuoppaita on saatavilla, mutta lue läpi Apostolien teot
– Uuden testamentin viides kirja ja Luukkaan toinen kirje. Tutki, kuinka Jeesuksen kansanliike
kasvoi.
Millä tavoin varhaisuskovaiset pitivät Jeesusta lähetystyönsä ja kansanliikkeensä mallina?
Miten Jeesuksen opetukset, prioriteetit, arvot ja esimerkki muovasivat heidän elämäänsä ja toimintatapojaan?
Miten Paavali muovasi omaa työtään ja tehtäväänsä Jeesuksen mallin mukaisesti?

217

